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 Beach flagit paikallisyhdistysten
logoilla

Olemme saaneet Granolta tarjouksen
erilaisissa sisä- ja ulkotapahtumissa
hyödynnettävistä beach flageista.
Yhdistysnetistä löytyvä Ilmajoen
paikallisyhdistyksen malli oikealla. Tarjous

 

   

 Piiriviesti 3/2018 huhtikuu 2018 

  

 Jäsenet!  

 

Yhteinen tavoitteemme on, että vuonna 2020 MLL:lla on 100 000 jäsentä. Tavoitteeseen on
vielä matkaa, mutta yhdessä siihen pystymme! Jäsenhankintaa tuetaan tänä vuonna monin eri
tavoin. Yhdistysnetistä ja piirin viesteistä löydät erilaisia vinkkejä ja hyviä käytäntöjä joita
hyödyntää, ja nyt jos koskaan ponnistelu kannattaa. Sillä sen lisäksi, että liittohallitus palkitsee
yhdistyksiä jäsentyöstä kannustelisällä, palkitsee piiri määrällisesti ja prosentuaalisesti eniten
jäsenmääräänsä kasvattaneet yhdistykset. Tätä tavoitetta tukemaan järjestämme jäsenpäivän
Tykkimäellä 19.7., jonne arvomme jäsenten kesken 300 ranneketta! Lisäksi olemme varanneet
200 ranneketta suoraan Teidän omiin jäsenhankintapahtumiin! Olkaahan siis Joonakseen
mahdollisimman pian yhteydessä, jos haluatte tapahtumaanne Tykkimäen ranekkeita
uusjäsenhankintaa vauhdittamaan, tai tulla mukaan järjestämään muutenkin iloista
Tykkimäkipäivää!. + jakakaa tapahtumaa sosiaalisen median kanavissa. Lisätietoja:
http://kymenpiiri.mll.fi/tykkimakipaiva/

Mukavaa keväänjatkoa, ja tapaamisiin!

Yhteistyöterveisin
Christa Carpelan eli Kikka

 

 Järjestötoiminta  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81YWNiMTdkOTliNzIy/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpL3R5a2tpbWFraXBhaXZhLw--/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-


  

koskee S-kokoisia (korkeus 220cm, kangas
75 x 160) beach flageja. Hinta 149,30€
(sisältää alv 24%). Hintaan sisältyy vedellä
täytettävä lisäpaino jalan päälle. Hinnaston
mukaan olisi ollut 186, eli alennusta noin 36€
per nenä.

Ajatuksena on, että voin täältä piiriltä
toimittaa Granolle tarvittavat vektorimuotoiset
logonne. Granolla toimipisteet Kotkassa,
Kouvolassa ja Lappeenrannassa, josta
beach flagien nouto tapahtuu.

Tarjous on voimassa 6.5. asti - ilmoittakaa
hyvissä ajoin ennen sitä mikäli haluatte
lähteä mukaan kimppatilaukseen.

Terveisin Joonas

 Perhekeskustoiminta  

 

Eroauttamistyö & perheiden kohtaamispaikkatoiminta

Perheiden kohtaamispaikkatoiminta on palvelu lapsiperheille: erillään lapsesta asuva vanhempi
tai muu lapselle läheinen henkilö voi tavata lasta kodinomaisessa ympäristössä, ei valvotusti.
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on maksutonta. Toiminnan mahdollistavat MLL:n
koulutetut vapaaehtoiset. Kohtaamispaikoissa käynnistetään tarpeen mukaan erilaisia
vertaisryhmiä esimerkiksi eroperheen lapsille ja nuorille.

Vapaaehtoisten koulutus 14.-24.5. klo 17-20:15 Kouvolan piiritoimistolla (Hallituskatu 5).
Koulutuksen jälkeen on valmis toimimaan vapaaehtoisena Kouvolan alueen
kohtaamispaikkatoiminnassa. Vapaaehtoisille tarjotaan tukea, ohjausta, vertaistukea,
koulutusta ja virkistystoimintaa vapaaehtoisuuden tueksi. Koulutusmainos ja lisätietoa sen
sisällöstä liitteenä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: koordinaattori Satu Lukka, 050 5139 553,
satu.lukka@mll.fi

Vapaaehtoisten koulutus 5.-12.6. klo 17-20:15 Lappeenrannan Tirikan kohtaamispaikalla
(Armilankatu 33 A). Koulutuksen jälkeen on valmis toimimaan vapaaehtoisena Kouvolan alueen
kohtaamispaikkatoiminnassa. Vapaaehtoisille tarjotaan tukea, ohjausta, vertaistukea,
koulutusta ja virkistystoimintaa vapaaehtoisuuden tueksi. Koulutusmainos ja lisätietoa sen
sisällöstä liitteenä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: koordinaattori Marjaana Peronmaa, 050
3588394, marjaana.peronmaa@mll.fi

 

 Tukihenkilötoiminta  

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvdmFwYWFlaHRvaXNrb3VsdXR1c2VzaXRlLnBkZg--/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvdmFwYWFlaHRvaXNrb3VsdXR1a3Nlbi1zaXNhbHRvLnBkZg--/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvdmFwYWFlaHRvaXNrb3VsdXR1c21haW5vcy1scHIucGRm/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvdmFwYWFlaHRvaXN0ZW4tcGVydXNrb3VsdXR1cy1scHIucGRm/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-


 MLL:n tukihenkilötoimintaan kuuluvat STEA:n rahoittamat kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Tulevat tukihenkilötoiminnan koulutukset järjestetään
kesäkuussa Kouvolassa ja syyskuussa Etelä-Karjalassa. Liitteenä Kouvolan koulutuksen
mainos PDF:nä ja kuvana sekä linkki facebook -tapahtumaan.

 

 Lue lisää tukihenkilötoiminnasta  

 Lastenhoitotoiminta  

 

Seuraavasta lastenhoitokurssi 8. toukokuuta alkaen Kouvolassa (mainos liitteenä). Kurssilla
opitaan perustaitoja lasten hoito- ja leikkitilanteisiin ja huolehtimaan lapsen turvallisuudesta,
hoidosta ja viihtyvyydestä vanhempien antamien ohjeiden mukaan. Kurssi antaa valmiuksia
toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoito-
tehtävissä lapsen kotiympäristössä. Alaikäraja 15 vuotta. MLL:n lastenhoitotoiminnan hoitajaksi
pääsyn alaikäraja on 16 vuotta. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 4.5. mennessä
taina.salomaki@mll.fi p. 040 158 7122

Hoitajien tilauksen voi tehdä: soittamalla hoitajavälitykseen p. 044 030 3301, arkisin klo 8-12 tai
internetistä: https://lastenhoito.mll.fi/client

 

 Nuorisotoiminta  

 

Mie Kuulun! -hanke (2017-2019)

Mie kuulun-hanke etenee, ja alueen yhdistyksien puheenjohtajiin on nyt otettu yhteyttä ja
yhteisiä tapaamisia on alettu suunnittelemaan. Jos vielä mietit lähteäkö mukaan vai ei, niin ota
rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää! Terveisin Taina

 

 

Osallisuutta oppimassa -seminaari

Aika: 26.4. klo 9-15
Paikka: Kotkan kirjasto, auditorio (Kirkkokatu 24, 48100 Kotka)

Opettajille ja kouluhyvinvoinnin edistämisen parissa työskenteleville suunnattu Osallisuutta
oppimassa -seminaari esittelee näkökulmia oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen koulun
hyvinvointityössä. Seminaarin ohjelma koostuu hyvinvoinnin edistämistä sekä oppilaiden
osallisuutta käsittelevistä asiantuntijapuheenvuoroista. Lisäksi ohjelma tarjoaa mahdollisuuden
tutustua muiden koulujen toimintaan oppilaiden osallisuuden edistämiseksi sekä vaihtaa ideoita
hyvistä käytännöistä. Katso tärkempi ohjelma tästä

Ilmoittautumiset 20.4.2018 mennessä www.mll.fi/tapahtumat/osallisuutta-oppimassa-
seminaari/. Seminaari on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta ja
osallistujille maksuton. Tarjoamme aamu- ja iltapäiväkahvin. Lämpimästi tervetuloa!

 

 Osallistavat menetelmät - mitä on osallisuus?

Osallistavat menetelmät - mitä osallisuus on -koulutuspäivän sisältöpohjana on tunne ja
vuorovaikutustaidot, ryhmäytyminen ja ryhmätaidot sekä arjen improvisaatio ja kuuntelemisen
tärkeys. Näitä sisältöjä käsitellään toiminnallisin menetelmin ja osallistavin työtavoin.
Koulutuspäivä soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita osallistavista menetelmistä ja

 

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvdHVraWhlbmtpbG9qdWxpc3RlLTU2MjAxOC5wZGY-/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvdHVraWhlbmtpbG9qdWxpc3RlLTU2MjAxOC5qcGc-/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8yMDg5MjMyNDY3OTc3NTMyLw--/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hcnRpY2xlLzU2OWY4ZGMyNzYyZWYvNWFjYjE3ZDk5YjcyMg--/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMvbGgta3Vyc3NpLWtldmF0LTIwMTgtMDAyLnBkZg--/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9sYXN0ZW5ob2l0by5tbGwuZmkvY2xpZW50/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9kZjA2NTQ4ZGE1N2Q3MTY2ZjRmN2ZmMGFkYWU3NmFiMmVhMGEyMDk2L3NoYXJlZC9pbWFnZXMva3V0c3Utb3NhbGxpc3V1dHRhLW9wcGltYXNzYS1rb3RrYS0yNjQucGRm/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cubWxsLmZpL3RhcGFodHVtYXQvb3NhbGxpc3V1dHRhLW9wcGltYXNzYS1zZW1pbmFhcmkv/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-


toiminnallisista työtavoista, kuten esimerkiksi opettajat, varhaiskasvattajat, nuoriso-ohjaajat
sekä kaikki erilaisten ryhmien kanssa toimijat.

Suuren suosion saaneet koulutukset järjestetään jälleen syksyllä; 4.9. Kouvolan Taideruukilla
ja 6.9. Kotkan Yhteisötalo Messillä. Koulutuksen hinta 85€ sisältää ruoan ja kahvin sekä
materiaalit. Koulutuksen vetää MLL:n Kymen piirin kouluttaja, teatteriopettaja Piia Kleimola.
Ilmoittautuminen ja tiedot mahdollisista ruoka-aineallergioista 31.8. mennessä:
joonas.kojo(at)mll.fi

  

      

 

MLL:n Kymen piiri
Hallituskatu 5 (2. kerros) 
45100 Kouvola 
p. 010 422 8122
kymen.piiri@mll.fi

 

Linkit
Päivitä yhteystiedot
Kerro kaverille

http://kymenpiiri.mll.fi

 

Osoitelähde: MLL:n Yhdistysnetin yhdistystiedot.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21sbGt5bWVucGlpcmkvP3JlZj1obA--/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2ZiVlBJVG5PbGpnUWEwQ3g2cXh2c1E-/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3loZGVzc2F2YWh2YWtzaS5ibG9nc3BvdC5maS8-/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9tbGxfa3ltZW5waWlyaS8-/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NTExfS3ltZW5waWlyaQ--/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
mailto:kymen.piiri@mll.fi
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9hZG1pbi90aGVtZXMvc2hvdy81MGNmMDAwNTljNjgy/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91c2VyLXNldHRpbmdzLzU3YjJlNjMwMzk2MGIvZDU3OTU0NTQ1OGE1MTA1YmM4NTkxMmY3OTY1NDEwYzg-/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS9mb3J3YXJkLXRvLWEtZnJpZW5kLzVhY2IxN2Q5OWI3MjI-/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2t5bWVucGlpcmkubWxsLmZpLw--/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-
https://mll-kymen-piiri.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9tbGwta3ltZW4tcGlpcmkuY3JlYW1haWxlci5maS91bnN1YnNjcmliZS81N2IyZTYzMDM5NjBiLzVhY2IxN2Q5OWI3MjI-/MTM5MzU1NTM2fDIxMDE3NHw0MDMxNnwzNDQ-

